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ALAPSZABALY

a

GOPD Nyilv.inosan Mukttd6 Rdszv€nfirsas6g (a tov6bbiakban; Tdrsasag)
reszvenyese(i) a Polgriri Tdrvdnykdnyvr6l s2616 2013. V. tdrvdny (a tovdbbiakban: ptk.)
amelyet

rendelkez6sei alapjrin 6llapitott(ak) meg, az aldbbiak szednt:

1.

A Tirsas6g adatai

1.1.

A Tilsasdg c6gneve
A Taxsasag c6gn€ve: GOPD Nyilv6nosan Miikitd6 Rdszv6n'.trirsas.ig
A T6.rsas6g dviditett cegneve: GOPD N]ryt.

1.2.

A Tirsasig miikiid6si formrija
A T6rsas6g miiktjddsi fom6ja: nyilvAnosan mi.iktid6 r6szv6nyt6rsas6g.

1.3.

A Tirsas6g sz6khelye
A T6rsasdg szdkhelye: 1148 Budapest, Fogarasi rit 3.
A T6rsasrig szdkhelye egyben a kiizponti iigyintez6s helye is.

1,4,

A Tirsasig telephelye(i), Ii6ktelepe(i)
A T6rsasdgnak jelenleg telephelye, fi6ktelepe nincs.

1.5.

A T6rsasrg levdkenlsdgi kiirei

1.5.1.

F6tevdkenys6g:
6810 '08 Saj6t tulajdonf ingatlan adAsv€tele

1.5.2.

Egy6b tevdkenysdgi ktirdk:

4110 '08 6pii1a6pit6si Fojekt szervezese

4120'08 Lak6-

6s

nem lak6 epiilet 6pit6se

6820'08 Sajdt tulajdont, b€relt ingatlan b&bead6sa, iizemeltetese
6832'08 Ingatlari(ez€l6s

1.5.3.

Tev6kenyseg gyakorlas6ra vonatkoz6 szab(lyok:

Amennyib€n jogszabaly valamely gazdas6gi tevekenyseg gyakorl6s6t hat6s6gi
engeddlyhez kdti, a Trirsas6g e tevdkenysdgetjoger6s hat6s6gi engeddly alapjan folytatja.

1.6.

A Tirsasdg id6tartama
A Tfusasdg id6tartama: hatiirozatlan.

1,7,

A T6rsasig iizleti 6ve
A Taxsas6g iizleti 6ve megegyezik
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1.8.

A Tirsasig r6szv6nyesei

A

TdrsasAgot 2018. m6jus 23, np:ar egyediili rdszvdnyesk€nt a DakotaEpitb Korldtolt
Felel6ssdgii Trirsas6g (sz6khely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203.; nyilvantart6
hat6sag: F6v6rosi Tdrv6nyszdk Cdgbir6sdga; c6gjegyzdkszrim: 01-09-208309) alapitotta. A
T6$asdg bejegyz6s6t ktjvet6en a Trirsas6g r6szvdnyeseinek kdrdt drint6 v6ltozdsokat a
Tdrsas6g r6szv6nykdnlv e tartalmazza,

2.

A Trlrsas6g alapt6k6je 6s r6szv6nyei; r6szv6nyesi jogok

2.1.

A Tirsasdg alapt6k6je

2.1.1.

Az alapt6ke ijsszege:

6s

kiitelezetts6gek

A T6rsas6g alapt6k6je 25.000.000,, Ft, Maz huszondtmilli6 forint.

2.1.2.

Az alapt6ke tjsszetetelel

A T6rsas6g alapt6kdje teljes

2.1,3.

eg6szdben p6nzbeli vagyoni hozz6j6rulisb6l dll.

Az alaptbke tendelkezesre bocs6tiisa:

-

a Ttusas6g alapitaskori alaptdk€jenek iisszeget

reszv6nyesek teljes eg6sz6ben a

T6rsas6g rendelkez€s&e bocsdtottdk;

-

a 2021. 6prilis 20. napj6n elhatarozott alapt6ke-emeles iisszeget r6szv6nyesek
kiitelesek az alapt6ke-eme16s kapcsrin a T6rsas6g rdszvdnyeseit megillet6 els6bbsdgi
jog gyakorlds6ra nyitva 6116 hat6rid6 utols6 napj6t6l sz6mltott 90 (kilencven) napon
beliil a Tdrsas6g rendelkezesere bocs6tani.

2.2,

A T6rsasdg r6szv6nyei

2.2.1,

Arelzyenyek szdma

6s

tipusa:

A

Tfusas6g alapt6k6je 25.000.000 db, azaz huszondtmilli6 darab, darabonk6nt 7,- Ft, azaz
egy fodnt ndvdrtdkii ndvre s2616 t6rzsrdszv6nyb6l rill.

2.2.2.

A reszrdnyek kibocsdtdsi ertdke

2.2.3.

a T6rsasdg alapitasakor kibocsatott tijrzsr6szvenyek kibocsritasi 6rt6ke megegyezik a
r6szvenyek n6v6rt6k6ve1;

a 2021. 6prilis 20. napjrin elhatanozott alapt6ke-emel6sr€ tekintettel kibocsdtand6
tiitzs€szv6nyek kibocsatdsi 6rt6ke darabon*6nt 521,- Ft, MM dtszAzhuszonegy
forint.

A rAsz'lenyek el66llit6s6nak m6dja:
A Tdrsas6g valamennyi rdszvdnye dematerializ.flt m6don kertilt el6Allitasra.
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2.3.

R6szv6nykiinyv

2.3.1.

A reszvenykdn).v vezet6s€:

A

T6rsa$69 igazgat6sdga a rdszvdnyesekr6l, illetve a rdszvdnyesi meghatalmazottak6l (a
tovfbbiakban: r€szvdnyes) r€szv6nykdnyvet vezet, anelyben nyilv6ntafija a reszvdnyes _
kijzds tulajdonban r{116 r6szv6ny eset6n a kdzijs kdpvisel6 - nev6t, lak6hely6t vagy
sz6ldely6t, a r6szv6nyes rdszv6nyeinek darabsz6m6t, tulajdoni 6szesed6s6nek m6rt€k6t, 6s
a tdszyenyszevis rdszv6nykdnyvbe tiirtdn6 bejegyz6s6nek id6pon1.j6t. Az igazga!6sAl a
r6szv6nykdnyv vezet6sere mAs szem6ly r6sz6re megbizdst adhat. A megbizds t€ny6t 6s a
megbizott szemelyet a Tfusas6g hirdetm6nyeinek k'zze'€blerc szolgdl6 helyeken kiizz6
kell tenni.

2.3.2,

A ftsrvbnyesek r6szv€nykiinlnvel kapcsolatos jogai:

A

r€szvenyes a TdrsasAggal szemben rdszvdnyesi jogait akkor gyakorolhatj4 ha 6t a
r6szv6nyktinlvbe bejegyeztek, ugyanakkor a bejegyzds elmaraddsa a r6szv6nyesnek a
r6szv6ny feietti tulajdonjog6t nem 6rinti. A r6szvdnykdnyv vezet6je a rdszvdnyest az ene
irdnlul6 kdrelme alapjin jegyzi be a r6szv6nykdnyvbe, r€szv6nltulajdonanak igazoles6t
kdvet6en. A Trtusas6g az 4rt'kpaptusz'rrla-vezet6sre feljogositott szeNezetek 61tal kiallitott
tulajdonosi igazol6st vagy szamlakivonatot fogadja el a r6szvenytulajdon igazolAsakent. A
r6szv6nykiinlvi bejegrzesre sor kedilhet tulajdonosi megfeleltetds alapjan is. A bejegyzett
r€szvdnyest kdrelme alapj6n titr6lni kell a rdszv6nykdnyvbiil.

2.3.3.

A rdszvdn) kiin) \ be tiineno bejegl zes:
Az alakilag igazolt reszvdnyest a rdszvdnykiinyv vezet6jdn6l szem6lyesen vagy 6rt6kpapirszimlavezet6je ttj6n el6terjesztett k6relmdre - az alibbi kivdtellel - be kell jegyezni a
rdszv6nykdnyvbe. A rdszvdnykdnyv vezet6je akkor tagadhatja meg az alerkilag rgazolt
r€szvdnyes bejegyz6si kerelmdnek teljesit6s6t, ha a r6szv6nyes a €szv6ny6t jogszabdllnak
vagy az alapszabSlynak a rdszvdny 6truh6z6siira vonatkoz6 szabiilyait s6rt6 m6don szerezte
meg.

2.3.4.

A rdsn'nykdnyvb6l tiirl6n6 ttirl6s:

A bejegyzett rdszvdnyest k6relme alapj6n tdrdlni kell a reszvdnykdnyvbll, azza\, hogy
tiiriilt adatoknak megdllapithat6nakkell maradniuk.

2.3.5.

a

A r6szv6nykdnyvnyilv6noss6ga:

A

barki betekinthet, amely betekintdst a rdszvdnykdnyv \ezet6ie a
sz6khely6n munkaid6ben folyanatosan biztositani kdteles. Akirc vonatkoz6an a
r6szv6nykdnlv fenn6ll6 vagy tdriilt adatot tat'lalmaz, a rdszv6nykcinyv rd vonatkoz6
r6sz6r61 a rdszvdnykdnyv veze16jdt6l mfsolatot igdnyelhet. A m6solatot iit napon beliil,
reszy dnykiJnyvbe

ingyenesen kell kiadni

a

jogosultnak.

2.4.

A r6szvgnyesek jogai

2.4.1.

R6szvenyesi jogok gyakorl6s6nak felt6tele:

A r6szv6nyes a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6ra

a Tiitsasiiggal szenben a

r6szv6nykdnlvbe

t6rt6n6 bejegyzdst kdvet6en jogosuh.
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2.4.2.

Rdszvdnyesi jogok gyakorllsa kdpvisel6 utj6n:

A

rdszvdnyes r6szvdnyesi jogait kdpvisel6 ritjrin is gyakorolhatja. A Tfusasrig
kijnywizsg6l6ja ds feliigyel6bizottsdgi tagja nem, azonban a vezet6 tisztsdgvisel6 lehet a
r6szv6nyes kdpvisel6je. Egy k6pvisel6 liibb rdszvdnyest is kdpviselhet, egy r6szvdnyesnek
azonban csak egy kdpviselilje lehet. A meghatalmazast kozokirat vagy teUes bizonyit6
erejii mag6nokirat form6jr4ban a Tdrsas6ghoz be kell nyfjtani

2.4.3.

A rdszvdtyesek kdzgyiildssel kapcsolatos jogai:
A rdszvdnyes jogosult a kiizgyiildsen rdszt venni, felvil6gositdsl kdmi, valamint dsaev€telt,
indifvan)'t tenni, tov6bbA a dszv€nye neydfi6kdvel ariinyos mdrtdkii szavazati jog is
megilleti.

2.4.4.

Kisebbs6gijogok:

A)

Egyiittesen a szavazatok legalabb egy sz{zaleka\a\ rcri'delkezh rdszvdnyesek az ok ds
a c6l negjeldldsdvel bdrmikor k€rhetik az igzgat'sagt6l a kdzgyrilds iisszehiviiset.
Az igazgatds'g a kdrelem kdzhezv€tel6t61 sz.imitott 8 (nyolc) napon beliil k6teles
int6zkedni a ktjzgyiil6s lehet6 legkordbbi id6pontra tiirt6n6 ijsszehiv.isa drdekdben. A
vArhat6 kdltsdgeket az inditvitnyozik kdtelesek m€gel6legezri. A kdzgyiilds a

kisebbs6g k6relm6re ijsszehivott iildsen
irditvAnyoz6k vagy a T6rsas6g viseli-e.

ddnt arr61, hogy

a

kdltsegeket

az

B)

Egyiittesen a sza\azatok legal6bb egy sziLzal5kiyal rendelkez6 rdszv6nyesek a
napirend kiegeszit6s6re vonatkoz6 - a napirend r6szletezetts6g&e vonatkoz6
szab6lyoknak megfelel6 - javaslatot vagy a napirenden szerepl6 vagy arra felveend6
naptendi ponttal kapcsolatos hatirozattervezetet terjeszthetnek el6 a kdzgyiilds
dsszehivdsdr6l s2616 hirdetmdny megielen6s6t6l szdmitott 8 (nyolc) napon belil az
igMgat6s6g feld, amelyr6l ezt kijvet6en az i9azgat6sijl a kerelem kezhezvetel6t
kdvetd 5 (dt) napon beliil hirdel.ndnyt tesz k6zz6. Ezzel egyideji)leg a r6szv€nyesek
jogosultak az 61ta1uk javasolt napirendi ponthoz kapcsol6d6an hannadik szem€ly
kdzgyrildsre val6 meghiv6sAt javasolni, vdlerndnyezdsi ds hozzdsz6ldsi jog
biztositasaval. A kijzzdtett hirdetmdnyben megieldlt kdrddst napfuendre triztjttnek kell
t€kinteni.

C)

Ha a kiizgyiilds elvetette vagy nem bocsdtotta hatArozathozatalra ad az lndityinryt,
amely szednt az uto1s6 beszfunol6t, illetve az utols6 2 (k6t) evbetl az igazgat6slg

tev6kenys6g6v€l kapcsolatos valamely gazdasbgi esem6nlt lagJ
kcjtelezetts6gvellaldst ezzel kiildn megbizand6 k6nywizsg6l6 vizsgrilja meg,

egyiittesen a szavazati jogok legalfbb egy szi.z,al€k6val rendelkezd rdszvdnyesek a
kdzgyiilds iil6sdt6l szdmftott 30 (haminc) napos jogveszt6 hatririd6n beliil bir6sAgt6l
kAhetik a vizsg6latra kdtelez6st 6s kdnlnr,,izsgAl6 kije1616s6t.

D)

Ha a ktizgyiilds elvetette vagy nem bocsitotta hatinozathozatalta ad az inditvi.lrlyl,
hogy a T6rsas6gnak valamely rdszvenyes, igazgat6slgi tag, feliigyel6bizotts6gi tag,
tov6bb6 a k6n]'wizsg616 ellen tarnaszthat6 kdvetel6s6t ervenyesitsdk, a kdvetelest a
szavazati jogok egy szizaldkAval rendelkez6 r6szv6nyesek a kttzgyiildst6l szamitott
30 (harrninc) napos jogveszt6 hatArid6n beliil a Tfusasag kdpviseletdben ds jav.ira
maguk is ew6nyesithetik.

E)

Egyi.ittesen a sza\azatok legalabb egy szi,/;al'ktwal rendelkez6 dszv6nyesek a
barmely ttusasdgi kifizetdstill sztunitott 1 (egy) 6ves jogveszt6 hararid6 lejart.iig
k6rhetik a bft6s6gt61 fiiggetlen kcinywizsgril6 kirendel€s6t - a kijlts6gek
megel6legez6s6vel egyidejiileg - a kifizet6s jogszenis6g€nek megvizsg6lisa cdlj6b6l.
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2.4.5.

Osztalekh6nyadhoz val6 jog:

A

Tfusasdgnak

a feloszthat6 ds a kdzgyiilds .iltal felosztani rendelt eredmdnydb6l

a

r6szv6nyest r6szv6nye n6vat6kevel adnyos osztalek illeti neg. Osztal6ka az a r6szv6nyes
jogosult, aki az osztaldk6l d6n16 kdzgyfilds 61tal meghatrtrczott 6s az osztalekfizetdsre

vonatkoz6 kdzlem6nyben meghirdetett fordul6napon a r6szveny tulajdonosa 6s az ezerL
fordul6napra vonatkoz6 tulajdonjoga alapjdn a r6szvdnykiinl.vbe bejegyz6sre keriilt. A
kdzgyiilds 6ltal meghatdrozott, az osztalekfizet6sre val6 jogosults6g szenpontjdb6l
relevdns fordul6nap legkordbban az osztaldk6l ditnt6 kttzgyiil6s napjat kdvet6 2.
(mdsodik) kereskedesi nap lehet. A Tdrsasdg ktiteles a Budapesti Eftektiizsde Zft.
mindenkori hatalyos Xtend AltalAnos Uzletszabalyzatlbur meg$at|rozott ex-kupon nap
el6tt 2 (kett6) kercsked6si nappal nyilvdnoss6gra hozi az osztaldk vdgleges m6rt6k6t. Az
ex-kupon nap legkor6bban a kupon mdddk6t meg.illapit6 k6zgyiildst k6vet6 3. (hannadik)
keresked6si nap lehet.

2.4.6.

val6 jog:
'j'koztat{shoz jogosultak
A rdszvdnyesek
a Tdrsas6g miikiid6sdvel kapcsolatban az igazgat6srigt6l
felvildgositAst k6mi, 6s a T6rsas6g nem nllv6nos irataiba az igMgat6s6g enged6lye
alapjtu betekinteni. Az rgaz9at6sig a tAj6koztatdst 6s az iratbetekintest titoktartasi
T

nyilatkozat megtetel€hezkdthetr. Azigazgs'tosag megtagadhatja a tajdkoztatast, illet6leg az
iratbetekintdst, ha az a 'll,rsasaq iizleti titkat s6rten6, ha a r6szv6nyes a jog6t
vissza6l6sszeriien gyakorolja, vagy ha a r6szv6nyes felhiv6s ellenae nem tesz titoktaxtasi
nyilatkozatot.

2.4.7.

Alapt6ke-emel6shez kapcsol6d6 elsiibbsdgi jog:

Az alapt6ke pdnzbeli hozzdjdrulds e11en6ben t6rt6n6 felemel6se esetdn a dszvenyesek a
rdszv€nyek 6tv6tel6re a tulajdonukban 6116 r6szv6nyek n6v6rt6k6vel aranyosan
gyakorolhat6 els6bbsdgi joggal rendelkeznek. A fenti elsiibbs6gi jog gyakorlfsiixa az err6l
sz6l6 hirdetmdny ktizzdtdteldt6l szamitott 15 (tizenitt) napos hat6rid6n beliil van lehet6sdg.
Tdlsasag kdteles hidetrnefly utjan t6jekoztatri a r6szvenyeseket a megszerezhet6
r6szv6nyek ndv6ftdker6l, illetve kibocs6l6si dfi6kdriil, a jog 6N6nyesit6sdre nyitva ri116
id6szak kezd6- 6s z616 napj6r6l 6s ajog gyakorldsdnak m6djrir6l.

A

2.4.8.

Elad6si jog a TArsasAg rdszvenyeinek Xtend-r61 tiJrtdn6 kivezetdse eseten:

A

TArsasag kifejezetten vallalja,

hogy a t6kepiacr6l s2616 2001. 6vi CXX. tiirv6ny (a
tovdbbiakban:
bekezdeseben foglaltak szerinti, a szab|lyozott piaaa
bevezetett r6szvdny kivezetdsdr6l s2616 kdzgyiildsi dtintdst nem t6mogat6 rdszv6nyesek
szimtua biztositott elad6si jogot biztositani fogja a Tpt.-ben irt felt6telekkel azonos
feltdtelek szerint. E tekntetben a jelen pont rendelkezdsdt a Budapesti Eft'ktiizsde Lrt.,
mint piacmiikddtet6 6s a Trirsas6g a Ptk. 6:136. g szerinti, a TarsasAg 6ltal hamadik
szem6ly javara s2616 szerz6ddses kdtelez€tts6gvAllalasnak tekintik, amelynek sor6n a
T6rsas6g elfogad.ja, hogy a Budapesti Ert6kt6zsde Zrt. mindenkori hatAlyos Xtend
Altalinos Uzletszabdlyzatara hivatkozassal az 6rintett r6szvenyes kdzvetleniil kdvetelheti a
Ttusas6gt61, hogy a reszvdnyeir a Tpt. 63. S (7) bekezddsdnek, illet6leg 63lA. g-6nak
megfelel6en t61e vegye meg. A r6szvdnyes a jav6.ra kikiitdtt fenti vdteli kiitelezettsdg
teljesitdsdt a Trtusasag kivezetdsr6l s2616 kiizgyiil6si hatrirozat6r6l tijfi6nt tudom6sszez6s6t
kiivet6en kiivetelheti, tekintettel arra, hogy a r6szv6nyes javrira sz6l6, jelen pont szednti
kiitelezettsdgvdllalasr6l tijl1dnl drtesitdsdnek egyrdszt a Budapesti Errektbzsde Zrt.
mindenkori hatdlyos Xtend Altal6nos Uzletszab6lyzata birl< szrtn6ra el6rhet6 m6don
tdrt6nt kdzzetdtele, ndsrdszt a rdszv6nyesnek a T6rsas6g kivezet6si ddntds6r6l val6

Tpt.) 63. g (7)

tudomasszerzdse min6siil.
Dr Dulsi

I

Tnt{!
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2,5.

Ar6szv6nyesekkiitelezetts6gei

2.5.1.

Vagyor\hozzAjirul6s rendelkezdsr€ bocsAtasa:

A rdszv6nyes kijteles

a rdszv6nyei n6vdft6kdnek,

illet6leg kibocs6t6si 6fi6k6nek megfelel6
p6nzbeli, illetve nem p6nzbeli vagyoni hozzdjdrul6st a T6rsasdg rendelkez6s6re bocsdtani.

2.5.2.

Tulajdoni h6nyad meghat.irozott m6rtdkii vriltozisdnak bejelentese:

A reszv6nyes kdteles haladektalanul, de legkds6bb 2 (kett6) napt6ri napon beliil
trijdkoztatni a Tiixsasagot ds a pdnziigyi kdzvetit6rendszer feliigyeletdt ell6t6 hat6s6got (a
tov6bbiakban: Feliigyelet), ha a kdzvetleniil 6s kiizvetve birtokolt r6szv6ny6nek 6s
szavazati jogdnak arrinya e16ri, vagy meghalada az 6t, tiz, tizendt, hrisz, huszondt,
haminc, harrnincijt, neg)rven, neg)rvertit, dtven, hetveniit, nyolcvan, nyolcvaniit,
kilencven, kilencvenegy, kilencvenkett6, kilencvenlilxom, kilencvenn6gy, kilencveniit,
kilencvenhat, kilencvenh6t, kilencvennyolc vagy kilencvenkilenc sz6zal6kot.
2.5.3.

Befolyasszerz6s bejelent6se:

A

T6rsasdgban tii116nti befolyiisszerzds eset6ben a vonatkoz6 jogszab6lyok el6irdsait
alkalmazni, kiiliiniis tekintettel a TDt. rendelkezeseire.

kell

A T6rsas6g szervezete
A kdzgyiil6s

3.1.1.

A kiizgyiilds hat6skiire:

A)

A kitzgyiilds

a Trirsas6g

legf6bb szerve, amelynek kiz6r6lagos hat6skddbe tafioznak

az alAbbi kdrd6sek:

i.
ll.

a jelen

alapszabalyban vag/ jogszabAlyban meghatarozott kivetellel az
alapszabdly megrillapitAsa 6s m6dosit6sa;
dtintes a TArsasag miik6d6si form6jrinak megvAltoztatdsAr6l, a T6$as6g
r6szvdnyeinek szab6lyozott piacrdl vagy multilater6lis kereskeddsi rendszerb6l
tdrt€n6 kivezetdsdr6l:
a Tarsasag 6hlakulAsanak, egyesiil6s6nek, sz6tv6listuak 6s jogut6d n6lkiili
megsz'tinds6nek elhatdrozrisa;

w.

ddntds az alapt6ke feleme16s6r61,
vonatkoz6 felhatalmazasAr6l;

a

az

igazgat6s

g

alapt6ke felemel€sdre

jogszabAlyban meghatiiozott esetek kiv€teldvel ddntds

az alapt6ke
iesz6llit6sdr6l;
vi.
ddnt6s a T6xsasdg 6ltal kibocsatott r6szv6nyek harmadik szem6ly riltali
megszerzesehez kapcsol6d6 penziigyi segits6g nlltdsar6l;
a T6rsasdg f6tevdkenysdge megvdltodatasanak elhatdrozasa;
viii. M rgazgat6sag tagjdnak 6s elnitkenek megvdlasznisa, visszahivdsa, dijazasuk
meg6llapit6sa;

a

x,

feliigyeldbizofisag tagiAnak,

az

audilbizotts6g tagiainak

6s

a

kcinl.r'vizsgril6nak a megvalasztdsa, visszahiv6sa" dijaz6suk meg6llapit6sa;
a feliigyel6bizofisag 6s az auditbizottseg iigyendj6nek j6vdhagydsa;
dijntes az igazgat6s6g tagjai, a feltgyel6bizottsag tagiai, valamint a vezet6
61l6si munkav611a16k hossai t6vir dijaz6srinak 6s dsztdnzesi rendszer6nek

ininyelveir6l;

a/
A=\
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xii.

xiii.
xiv.

xv.

xvi.
xvii.

B)

ddntes a feleliis trirsasrigir6nyitdsi jelentds elfogadestu6l;

d6nt6s a vonatkoz6 jogszabalyok, illetve t6zsdei szabrilyok 6ltal meghatdrczott
6ves beszdmol6 elfogad6srir6l,
dijnt6s az ad6zott eredrndny felhaszndl6s6r6l;
diint€s saj6t rdszvdry megszerz6sdr6l, lovlbbi az igazgat6s6g saj6t reszveny
megszerz€sdre va16 fe1hatalmM6sfu6l;
dtjntes az igaz€:at6siq tagjaival, a feliigyel6bizottsagi tagokkal 6s az 6lland6
kiinlwizsgril6val szembeni ktuteritdsi ig6ny 6N6nyesitds&61;
dijnt6s minden olyan kerd6sben, amit jogszabaly vagy az alapszab|ly a
ktjzgyiilds kztu6lagos hat6skdr6be utal.

A ki,zgyiil6s a fenli i., ii., iii., iv., v., vi.

6s vii. pontokban foglalt k6rd6sekben a
kdzgyiildsen kdpviselt szavazatok haromnegyedes tiibbsdg6vel, 6s legalabb az iisszes
szavazali jogot megtestesit6 r6szv6ny ijtven szrizal6kanak megfeleld m6rt6kii
szatazattal ddnt.
tdbbi k6rd6sben a kdzgyiilds kijtelez6en alkalmazand6
jogszab6lyi rendelkez6s hi6ny6bat - a k6zgyiil6sen kdpviselt szavazatok egyszerii
tiibbs€gevel hataroz.

A

C)

-

Egyetlen r6szvdnyes eset6n a kdzgyiilds hataskdrdt az egyediili r6szv6nyes
gyakorolja. A kdzgyiil6s hat6sktjrebe tartoz6 k6rd6sekben a reszvdnyes ir6sban
hat6roz 6s a ddnt6se az igazgat6s6ggal val6 kdzl6sse1 v61ik hatdlyossri.

3.1.2.

A kdzgyiilds ijsszehiv6s6nak

A)

6s

lebonyolitasanak szabAlyai:

A Ttusasdg kdzgyill'sdt az igazgat6sig b6rmikor jogosult, jogszabrilyban, valamint a
jelen alapszabdlyban meghatiirczott esetekben pedig kijteles ijsszehivni. A kdzgyiil6s
az igazgat6s6g ddntdse alapjdn a TfusasAg szekhelydt6l elt6r6 Budapest
kiizigazgatdsi hat6rain beliili - helyszinre is iisszehivhat6. A T6rsas6g minden 6v 4.
(negyedik) h6napjAnak utols6 napjdig 6vi rendes kijzgyiil6st tart, amelynek minim6lis
napirendje, t6rgya (az esetleges egy6b napirendi pontok mellett) az alrbbi:
az igazgat6silg jelenldse az el6zb ljzleti 6vre vonatkoz6 tev6kenys6gdr6l, a
TfusasAg vagyoni helyzet6r6l 6s iizletpolitik6j6r6l, valamint a felel6s
tixsasdgirAnyifisi gyakorlatu6l,
Budapesti Ertdkt6zsde Zft. Felel6s
Ttusas6girdnyitasi Aj 6nl6sainak tiikr6ben;
az i,gazgetSstg jelentese a T6rsas6g e1626 iizleti 6vre vonatkoz6 szimviteli
tatry6ny sz€rinti beszdmol6j6r6l, valamint ahhoz kapcsol6d6 inditvri,nya az
el6zb iizleti dvi ad6zott eredmdnnyel kiegdszltett szabad eredmdnytartaldk

-

i.

a

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

felhaszn6l6s616l;

a feliigyel6bizotts6g jelentdse a szrimviteli tdrveny szerinti besz6rnol6r6l,
valamint az el6z6 iizleti 6vi ad6zott eredm6myel kieg6szitett szabad
eredmen),1arlal6k felhaszn6Ldsdra vona*o70 ja!aslal16l;
az auditbizottsag jelen&se az el6z6 izleti evte vonatkoz6 tevdkenysdgdr6l;
a kdnywizsgrll6 jelent6se a szAmviteli tdrveny szefinti besz6mol6r61, valamint
az el6z6 izleti 6vi ad6zott eredmdnnyel kiegdszitett szabad eredm6nltartalek
felhaszn6lds6ra vonatkoz6 javaslatr6l;
a szdmviteli tdweny szerinti beszrimol6 elfogad6sa 6s ddnt6s az e1626 nzleti 6yi
ad6zott eredm6nnyel kieg6szitett szabad eredm6nyartal6k felhaszn6lis6r6l;
a felel6s tfusas6gir6nyil6si jelentds elfogad6sa.

B) A kdzgyr.ilds dsszehivdsdt az a1aa vonatkoz6 meghiv6 kdzldse ritj6n, a kiizgyiilds
kezd6 napjat legalabb 30 (harminc) nappal rnegel6z6en a Trirsas6g hirdetmdnyeinek
kiizz6t6tel6re vonatkoz6 szab'lyok szerint kell kdzzetenni. Az i,gazgat'sag azokat a
reszvenyeseket, akik elre vonatkoz6 igenyiiket 6s eldrhet6sdgijket irAsban el6zetesen
jelehek az igazgat6s1g fele, a k6zgyiil6s tjsszehivasrtu6l elektonikus fton is drtesiti.
10
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A

kdzgyiildsre a feligyel6bizotts.ig tagjai, a k6nlnrizsgAl6, valamint a Budapesti
zfl. reszAe kiiliin meghiv6t kell kiildeni.

F,rtekl1zsde

c)

A kdzgyiil6si meghiv 6 laftalmazza',
i. a Tdrsasdg cegnevdt ds szdkielyer;
ii. a kdzgyiilds helyszindt, idejdt (nap 6s 6ra pontos megjeldl6s6vel);
iii. a kdzgyiilds napirendj6t, a napirend kieg6szit6sdre va16 jog gyakorl6srinak
feltdteleit, tov6bbA a hatarozatteryezetek 6s a kdzgyiilds eld terjesaend6
dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmii eldrhet6segdnek hely6t;
iv, a kijzgyiilds megtafids6nak m6djdr;
v. a szavMati jog g/akorlas6nak a jelen ala?szab6lybao rijgzitett felt6teleit,
vi. a kiizgyiilds hat6rozatkdptelensdge eset6re megismdtelt kdzgyiilds he1y6t,
idejdt, 6s az eltdf6 hatiirozatkdpessegre vonatkoz6 szabiilyokat.

D)

Az igazgat6sag jogosult bitumely szemely megh{r.ni a Titusas6g kdzgyiilesdre, es
szirm{ra v5lerndnyezesi, hozz6sz6l6si jogot biztosita.ri, ha A[dspontja szednt e
szemely jelenlete 6s v6lem6nye el6segiti a rdszv6nyesek t6jdkoztat6s6t, 6s a
kdzgyiildsi diintdsek meghozatal?n. Az rgazlat6s6l kdteles a Budapesti Ertdkt6zsde
Zrt.-t a kiizgyiilesre meghivni 6s reszdre hozz;szoliisi. vdlemdnyezdsi jogot
biztositani.

F)

A

T6rsas6g, a kdzgyiil6st megel6z6en legallbb 21 (huszonegy) nappal honlapjdn
nyilv6noss6gra hozza:
az dsszehiv6s idiipontj6bar meg16v6 r6szvdnyek sziimam 6s a szavazati jogok
ariinyam vonatkoz6 dsszesltett adatokat;
a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6tedesztdseket, az azokJa
vonatkoz6 felii$/el6bizottsigi jelentdseket, valamint a hatdrozati javaslatokat;
kdpvisel6 ftjan tijrt6n6 szavaziishoz haszniiland6 nyomtatv6nyokat, ha azokat
kdzvetleniil nem kiildtdk meg a r6szv6nyeseknek.

i.

ii.

iii.
c)

Azoknak a rdszvdnyeseknek, akik erre vonatkoz6 igdnyiiket irAsban el6zetesen
jeleztek az lgazgat6sig fe16, a kdzgyiil6sre sz6l6 meghiv6t 6s a k6zzdteend6
kozgyiilesi anyagokat a kiizgyiildsi anyagok nllvrinoss6ga hozatal6val egy id6ben
elekhonikus tton kell megkiildeni.

H)

A

T6rsasdg kdzgyiilds6n az a rdszv6nyes, illetve rdszv6nyesi meghatalmazott vehet

r6szt, akit a jelen alapszabrily 2.3.2. pontja szerint legkds6bb a kdzgyiil6s napjdt
megel6z6 2. (m6sodik) muntanapon bejegyeztek a reszv€nykdnyvbe.

A kitzgyiil6s akkor hat6rozatk6pes, ha azon a leadhat6 iisszes szavazat t6bb mint fel6t
k6pvisel6 r6szv6nyesek szemdlyesen vagy kdpvisel6 itjdn megjelentek 6s
r6szv6nyesi vagy kdpvisel6i min6sdgiiket megfelel6en igazoltAk. A kiizgyiildsi
tegisztircr6hoz tem6szetes szemely r6szvdnyes eseten tulajdonosi igazolas,
szen6lyazonoss6g megAllapitrisrihoz szem6lyi igazolvAny vagy irtlev6l 6s lakcimet
igazol6 igazolvimy, tov6bbd r6szv6nyesi kdpvisel6 es€t6n kdzokiratba vagy teljes
bizonyit6 erejii maganokiratba foglalt meghatalmazds eredeti pdlddnya sziiksdges.
Jogi szemdly eset6n tulajdonosi igazolAs, 30 (hanninc) napndl nem rdgebbi
cegkivonat eredeti pdld6nya, alainisi cimp6ld6ny, vagy al6irasiminta eredeti
p61d6nya, a r6szv6nyes nev6ben e1jdr6 temdszetes szern6ly szem6lyazonossdgilnak
megdllapit6s6hoz szem6lyi igazolvriny vagy irtlevdl 6s lakcimet igazol6 igiazoly|ay,
tov6bbd amennyiben a r6szv6nyes kepviselet€ben e1j6r6 szem6ly nem dn6116
cdgjegyzesre jogosult, fgy kdzokiratba vagy teljes bizonyit6 erejri magiinokiratba
foglalt meghatalmMes eredeti p6ldanya sziiks6ges. Ni cs sziikseg tulajdonosi
igazohsra, ha a kiizgyiildsi r6szvdnykijnyv tulajdonosi megfeleltetds alapjfn kesziih
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6s a r6szv6nyes a hrlajdonosi megfeleltet6s alapj6n keriilt a dszvenykdn).vbe
bejegyz6src. A hatrirozatkdpesseget minden hattnoza'thozatalrrll vizsg6lni kell.

J)

A kiizgyiil6sen megjelent rdszvenyesek6l jelenldri ivet kell kdsziteni,

amelyen fel

kell tiintetni a rdszvdnyes, illetve kdpvisel6je nevdt €s lak6hely6t vagy szdkhelydt,
rdszvdnyei sz6m6t, 6t megillet6 szavazatok sziim6t, valamint a ki,zgyiil6s id6tartama
alatt a jelenl6v6k szemdly6ben bekdvetkezett vAltozdsokat.
ielenldti ivet a
kdzgyiilds elniike ds a jegyz6ktiny\,.vezet6 alfr6s6val hitelesiti.

A

K)

Ha a kiizgyiilds nem hatrirozatk6pes, megism6telt kttzgyiil6st kell tartani, amely az
eredeti napirenden szerepl6 iigyekben a jelenldv6k riltal kdpviselt szavazali jog
mdrtdkdtdl fiiggetleniil hat6rozatkdpes. A megismetelt kdzgyiildst a hattuozatk6ptelen
kdzgyiildst lega16bb 10 (tiz) nappal 6s legfeljebb 2l (huszonegr) nappal ktjvet6
id6ponha kell dsszehivni, amel).re m.ir az eredeti kiizgyiildsi meghiv6ban is sor
kefilhet, az id6pont, a helyszin megieltilesdvel 6s az eltdr6 hatdrozatk6pessdgi
szabalyoloa va16 uta16ssal.

L)

A kiizgyiilds egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfiigg€sztheti iil6s6r. A
felfiiggesztett lilds folytatisakent megtaltott kdzgyiildsen a hatrirozalkdpessdget
ugyantigy kell vizsg6lni, mint a kdzgyiiles megkezd6sekor.

M)

A kiizgyiilds elniJke az igazgat6s6g elniike vagy az igazgat6sag el6tedesztdse alapjdn
a kdzgyiilds kezdet6n a kdzgyiilds 61tal megvalasztott szem6ly, A kdzgyiil6s elnijke
fe1e16s a kdzgytilds zavaftalan lebonyolitasa&t, a rdszvenyesek joggyakorlisdnak
biztosit6s66rt. A k6zgyiil6s kezdetekor jegyzdkonyr-vezet6t, a megjelent
r6szv6nyesek kiiziil legal6bb I (egy) szemdlyt jegyziik6nyv-hitelesit6knek, tovabbi a
szavazatok rnegsz6mlilis6ra legal6bb 2 (kett6) tagu szavz8'tszi]in:'lr!|6 bizottsdgot
kell v6lasztani,

N)

A kdzgyiildsen a szavaz^$a gdpl, vagy k'zi

szayazAssal keriil sor. Amennyiben a
meghiv6ban megjeldltek szerint k9zi szavazlsta keriil sor, azt k6zfeltart6ssal, vagy
szavaz6lapok ftjAn kell lebonyolitani.
szavaz6lap lafiahnazza a k6zgyiilds
id6pontjdt, a rdszvdnyes vagy a rdszvdnyesi meghatalmazott nevdt, szavazatainak
szdm6t, tov6bbri az "iger'", "nem" illetve "ta1t6zkodds" egydrtelmii jeliil6sdrc
vonatkoz6 rcvatokat. Ai igazgat6s{g amyi szavaz6lapot ad ki, ah6ny k6rd6sben a
napirend szednt szavazni kell. A kiizgyiil6si hat.tozat meghozatala szempontjdb6l
csak azokat a leadott szavazatokat lehet fig/elembe venni, amelyekn€1 a "igen,',
"nem" vagy "tart6zkod6s" (6s ezek kdziil kizrir6lag az egyik) szavazat egydrfelmiien
keriilt meglel6l6sre.
kiizgyiildsen
szataz|$a
szavaz6lapoknak a
szav azatszdml|l6k t 1szere 6rt6n6 6tadds6val kertl sor.

A

A

a

a

O) Minden 1,- Ft, azaz egy foint rLeyeftekii r6szv6ny I (egy) darab szavazatrajogosit.
P) A kiizgyiil6$61 jegyz6k6nyvet kell felvenni, amelyet a kiizgyiilds elnijke, a
jegyzdkdnywezet6 ds a jegyz6kdnyv,hitelesit6 r6szvenyes irnak

a16.

Q) A

Tdrsasdg a kdzgyiildsen hozott hatituozatokat a hirdetmdnyei kozz'tdtel're
vonatkoz6 szabalyoknak megfelel6en kiiteles kiizzetenni.

3.2.

Azigazg t6s6g

3.2,1.

Az igazgat6sdg feladata

A)
B)

6s

hatdskijre:

A Tarsaseg iig].veze\eset M i9azgat&'gl6,tja el.
Az igazgatdsag hataskdr6be tartozik:
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i.
ii.
iii.
iv,
v.
vi.
vii.

a Trirsas.ig f6 gazdas6gi cdlkitilz6seinek, strategi6jAnak meghatiirozAsa,
iizletpolitikai ddnt6sek megJrczatal4.
a Tdrsas6g 6vi rendes, illetve rendkiviili kdzgyiildsdnek dsszehivrisa;
a kdzgyiiles hal6skijrdbe tartoz6 iigyekre vonatkoz6 javaslat elkdszitdse ds
kijzgyiilds eld lerjesztdse, ide6rfve a sz6mviteli tijrveny szednti besz6mol6k 6s
az el6zb izleti dvi ad6zott eredmdnnyel kiegdszitett szabad eredmdn)'tartaldk
felhasznril6srira vonatkoz6 javaslat el6tedesztdsdt is;
az iig).r'ezet6sre, a T6xsas6g vagyoni helyzetere €s iizletpolitik6jrira vonatkoz6
jelentds elkdszitdse ds annak dvente egysz az 6vi rendes k6zgyiil6s eld
terjesztese;

a

Tdxsasdgra irdnyad6 rendszeres 6s rendkiviili t6jdkoztatasi kdtelezetts6g

teU€sitese;

Ttusasig munkavdllal6i c6gjegzdsi jogosults6g6nak meghataroz6sa;
kitzgyiiles vagy jogszabrily
felhatalmaz 6sa alapj6n;
viii. ddntes a Tarsas6g tulajdonAban 16v6 saj6t dszv6nyek elidegenitds&61;
ix. a Tdrsasdg iizleti kijnyvei szabalyszerii vezet6sdnek biztositisa;
x,
ktizgyiilds felhatalmazdsa alapjan sajdt rdszvdny megszerzdsdvel,
osztaldkel6leg fizetdsdvel, valamint az alapt6kdnek az alapt6kdn feliili vagyon
terh&e t6(dn6 felemel6s6vel kapcsolatban kdzbens6 mdrleg elfogaddsa;
xl, a k6zgyiil6s felhatalmazasa alapj.in alapt6ke-emel6sr6l va16 diint6s;
xii. sajdt ilgyrendj 6nek m e9hat| ozlsa':.
xiii. diint6s minden olyan k6rd6sben, amelyet jogszab6ly, jelen alapszabitly, vagy a
kijzgyiilds az igazgat6sAg hat6skdrdbe utal.
a

ddntds sajat rdszvdnyek megszerzes&iil

a

a

3.2.2.

Az igazgat6sAg miikiidese:

A) Az

az iigyrendj6ben meghat6rozott
gyakoris6ggal, de evente legaldbb 4 (n6gy) rendes iil6st ta1t. Az igazgat6s6g illesdnek
el6kdszit6se, iisszehivasa 6s levezetdse az igazgatosdg elndkdnek, akad|lyozlatlsa
eseten az igazgat6s6g erre kijeldlt tagidnak a felaLata. Az igazgat6s6g ii16s6t b6rmely
k6t igazgat6sagi tag kerelm6re ijssze kell hivni.

B)

igazgat6s6g sziiksdg szerint, illet6leg

Az igazgat6s6g a saj6t iigyrendjdben meghatArozott szabalyok szerint dsszehivott
iil6se akkor hatrirozatk6pes, ha tagjainak legal6bb fele jelen van. Az jgazgatosag
iil6seir6l j egyz6kdnyvet kell felvenni.

C)

Az igazgat6sig hat{tozatait a jelenl6v6k egyszedi sz6tiibbseggel hozza. Bdrmelyik
igazgat6sagi tag kdr6s6re az elnrik titkos szavaz6st kdteles ekendelni.

D)

Az igazgat6sig a feladatainak e116t6sa sodn sziiks6g esetdn kiilsti szakdrt6ket vonlat
be, illetve meghat6rozott feladatok elvegzesere bizottsegot, munkacsoportot hozhat
1are.

E)

Az igazgat6s6g elniike iin6116, mig az igazgat6s6g tagjai egyiittes cegjegyzdsi joggal
rendelkeznek.

3.2.3.

Az igazgat6sag ijsszet6tele:

A)
B)

A T6rsas6g igazgat6sAga 3 (h6xom) tem6szetes szem6ly tagb6l rill.
Az igazgat6sag taglait

6s elndkdt a

bdrmikor visszavonlatja.

Az

ktizgyiilds valaszrja. A ktjzgyiiles e megbizAsokat
igMgat6srig elniik6nek igazgat6s6gi tagsaga

megsziindsdvel igMgat6segi elniiki tiszts6ge is megsziinik.
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C)

Az igazgat6sdg elncike:
N6v: Piukovics Gdbor
Lakcim: 2065 Mdny, R6k6czi Fercnc utca 79.
A megbizat6s kezd6 id6pontja: 2019. december 10.
A megbizat6s id6tartama: hatifuozatlar.

D)

Az rgz9alosAg

IagJai,i

N6v: Piukovics Istvin
Lakcim: 1028 Budapest, Budajen6 utca 20.
A megbizatds kezd6 id6pontja: 2019. december 10.
A megbizatas id6tartama: hat6rozatlan.
Ndv: Szendr6i Gribor
Lakcim: 1053 Budapest, Magyat ttca23, 2, eril. 27.
A megbizatas kezd6 id6pontja: 2020. jrilius 7.
A megbizatas id6tartama: hati4rozatlan.

3,3.

C6giegyz6s

Az al'hbl

szem6lyek jogosultak ara, hogy a TdrsasAg ktzzel el(jirt, b6lyegz6vel
el6nyomott, vagy gdppel el6nyomtatott cegneve vagy riividitett c6gneve al6, fti16, vagy
mell6 a sajAt neviik€t a vonatkoz6 al6irdsmintdnak va$/ alairasi cimpdld6nynak
megfelel6en al6irjdk, 6s ezzel a TdxsasAgotjogositsak vagy kiitelezzek:
azrgaz9a1ls6,gl elniike ijndll6an, a tiibbi igazgat6sAgi tag egyiittesen;
az igazgat6sigbdrmely egyiittes c6gjegyz6si joggal rend€1kez6 tagja a TfusasAgnak
egy, M rgazgat6s6g altal aldir6si joggal felruh6zott munkavallal6jAval egyiittesen;
a T6rsas6gnak az igazgat6sig r4ltal al6ir6si joggal felruhdzott b6rmely ket
munkav6llal6j a egyiittesen.

1.
ii.

iii.

3,4.

Feliiryel,dbizottsdg

3.4,1.

A feliigyeltlbizofts6g feladata 6s hatdsk6rc:

A) A

feli.igyel6bizotts6g feladata
biztositdsa.

B)

a

TArsas6g hatdkony tulajdonosi ellen6rzds6nek

Afeliigyel6bizottsAghatdskiirdbetafiozik:
i. a TfusasAg iigyvezetesdnek ellen6rzdse, a T.irsasag 6rdekeinek meg6viisa
c6ljdb6l;
ii. a ktizgyiil6s el6 kedil6 el6teiesztdsek vizsgilata, dlldspontjanak, jelentesdnek
kdzg) Lllesen val6 ismenerese;

iii.

a

vonatkoz6 jogszabrilyban meghatrlrozott egy€b feladatok el16t6sa.

C) A feliigyel6bizottsag hgja feladatainak ell6tdsa drdekdben a TdrsasAg

irataiba,

szamviteli nyilv6ntartdsaiba, kiinlveibe betekinthet, az j.Eazgatbs|g tagjait6l 6s a
Tdrsasdg munJ<avrillal6it6l felvil6gositAst kdrhet, a T6rsas6g flzeftsi szlr';rl j|t
per,dAfit, 6rtek+apir- ds Arufllomrinyat, valamint szerz6d6seit megvizsgrilhatja 6s
szakdrtdvel megvizsgaltathatj a.

D)

Ha a feliigyeltlbizotts6gi tag feladatai ellitrisa sor6n azt 6szleli, hogy az iigyvezetds
tev6kenysdge jogszab6lyba vagy az alapszab6lyba iitk6ik, ellentetes a kdzgyiiles
hat&ozataival vagy egy6bk6nt serti a Tdrsasdg 6rdekeit, k6sedelem n61kii1 kdteles
<isszehivni a kiizgyiildst az adott kerddsek megtargyal6sa 6s a sziiksdges hattuozatok
meghozatala erdek€ben.

t4

iigyvdd

1.4.2. A l'e ltigye ld bizonsrig mrikddese:

A) A feliigyel6bizottsdg sajAt tag;ai kdziil vdlaszt elntikiit. A feliigyel6bizottsfg e
megbizast btumikor visszavonhatja, A feliigyel6bizotts6g elndkdnek
feliigyel6bizotts6gi tags6ga megsziindsdvel feliigyeliibizotts6gi elniiki tiszts€ge is
megsziinik.

B)

A feliigyel6bizottsdg

az iigyrcndjdt maga rillapitja meg, 6s azt a kdzgyiilds hagyja

j6v6.

C)

A fehgyel6bizottsrig saj6t iigyrendjdben meghatdrozott szabalyok szednt dsszehivott
iil6se aLkor hattuozatkdpes, ha tagjai legalabb k6thamada, de tegalabb 3 (h6rom) f6
az esen jelen van. A felligyel6bizottsag ddntdseit egyszerii sz6tiibbsdggel hozza
meg.

D)
3.4.3.

A felttgyel6bizottsdg iil6seir6l jegyz6kitnyvet kell felven

.

A felilgyel6bjzonsdg dsszererele:

A)
B)
C)

A Tdrsasag feliigyel6bizotts6ga 3 (h6rom) term€szetes szem6ly tagb6l

611.

A feliigyel6bizotts6g tagjait a kiizgyiilds v6lasztja. A felilgyel6bizotts6g tagjrivri csak
olyan szemdly v6laszthat6, aki a Ptk. 3:287. g rendelkezdseinek megfelel6
alkalmaz6sa alapjan a Tfusasagt6l fijggetlemek min6sii1. A kozgyiil6s e megb{z.ist
biinnikor visszavonhatj a.
A feltigyel6bizottsdg ragjaj:

Ndv: Luk6csn6 Akics Rita
Lakcim: 2030 Erd, Csandd utca 85.
A megbizatAs kezd6 idiipontja: a Ttusas6g rdszv6nyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdkt6zsde Zfi. 61tal mrikddtetett multilalerdlis keresked€si rendszelae
tiinend bevezeldsdnek napja.
A megbizatas id6tartana: halarczatlan.
N6v: K6kesi Mfrton
Lakcim: 2011 Budakalasz, Lejt6 utca 8.
A megbizatds kezd6 id6pontja: a Tfusasag r6szv6nyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Efi6kt6zsde Zrt. 6ltal mijkddtetett multilatenllis kereskeddsi rendszene
tdrtdnd bevezetdsdnek napja.
A megbizatds id6tartama: hat.irozatlan.
N€v: dr. Pataki Edina
Lakclm: 2119 P6cel, Szeder \tca 17.
A megbizatAs kezdii id6pontja: a T6rsasdg rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdktdzsde Zrt. eltdl mijkddtetett multilaterii,lis kereskeddsi rendszene
tdrtdn6 bevezetds6nek napja.
A megbizat6s id6tadama: hat.tozatlan.

3.5.

Auditbizotts6g

3.5.1.

Az auditbizottsAe feladata

A)

6s hataskdre:

Az auditbizotts6g feladata a feliigyel6bizottsag tamogat6sa a T6xsas6g pdnzi.igyeinek
ellen6rz6sdvel tisszefliggdsben.

B)

Az auditbizottsag hat6sk&6be tartozik:
i. a feliigyel6bizotts6g tamogatasa a pdnziigyi beszrimol6rendszer ellen6rz6s6ben:
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ii.
iii.
iv.
v.
3.5.2.

a T6rsas6g t6mogatAsa az 611ard6 kiinF./izsgA16 kivdlaszt6sriban €s az 611and6
k6nywizsg6l6val val6 egytttmiikitddsben;
a szemdly6ben felel6s ktinywizsgril6 6s a kdnywizsgril6 cdg fliggetlens6gdnek
feliilvizsgAlata;
a kdnywizsg6lat figyelemmel kis6rdse;
a T6$asdg bels6 ellen6rzesi, kock6zatkezeldsi rendszerei hatdkonys6giinak, a
pdnziigyi beszrimol6s folyamatrinak figrelemmel kiser6se, valamint sziiks6g
eset6n ajAnldsok megfo galm z!oa,

Az anditbizotts6g milkiidese:

A)

Az auditbizottsa9 sajit tagjai kdziil v6laszt elnijktjt. Az auditbizottsdg e megbizrist
b6rmikor visszavonhatja. Az a\\ditbizottsdg elntik6nek auditbizotts6gi tags6ga
megsziindsdvel auditbizotts6gi elntiki tisztsdge is megsziinik.

B)
C)

Az auditbizofisAg az iigyrendj€t maga 6llapitja meg,

6s azt a

kdzgyiilds hagyjaj6v6.

Az auditbizottsag saj6t iigj,rendjdben meghatarozott szabelyok szerint ijsszehivott
iil€se akkor hatdrczatkepes, ha tagjai legal6bb ketharmada, de legal6bb 3 6Arcn) fd
jelen van. Az auditbizottsdg ddntdseit egyszerti sz6ttjbbsdggel hozza meg.
Az auditbizofisAg iil6seir6l jegyz6kdnyvet kell felvenni.
az i.il6sen

D)
3.5.3.

Az auditbizottsdsiisszetetele:

A)
B)

Az auditbizottsae 3 (h6rom) tagb6l 6ll.

Az auditbizotts6g tagiait a kitzgyiil6s v6lasztja a feliigyel6bizottsrig ftiggetlen tagjai
kdziil. Az auditbizottsdg legal6bb egy tagjdnak szrimviteli vagy kiinl.rvizsgdl6i
szakk6pesit6ssel kell rendelkeznie. A kitzgyiilds e megbizdst b6mikor
visszavonhatj a.

C)

Az auditbizotts6g tagjai:
N6v: Lukicsnd Akics Rita
Lakcim: 2030 Frd. Csandd ulca 85
A megbizatds kezd6 id6pontja: a T6isas6g rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ed6kt6zsde Zft. 6ltal miikddtetett multilateriilis keresked6si rendszene
tdrt6n6 bevezetdsdnek napja.
A megblzalds id6tartam a: hat6r ozatlan.
N€v: K6kesi Mirton
Lakcim: 2011 Budakalisz, Lejt6 utca 8.
A megbizatds kezdt! id6pontja: a T6rsasdg rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdkt6zsde Z{. 6.ltal miikijdterett multilaterAlis keresked6si rendszerre
tiifi 6n6 bevezetdsdnek napja.
A megbizatAs id6taltan a'. hatfuozatlwi,
N€v: dr, Pataki Edina
Lakcim: 2119 P6cel, Szeder utca 1'1 .
A megbizat6s Lezdcl id<ipontja: a I drsasdg rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Eltekt6zsde Zrt. 6ltal miikiidtetett multilater6lis kereskeddsi rcndszerre
tdrtend bevezetdsenek napja.
A megbizatas id6tafiama: hatiirozatlan.
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3.6. A and6 kiinpvizsgil6
3.6.1.

Az

611and6

kiin)'wizsg6l6 feladata

6s

hat6skiire:

A) Az

6lland6 kdnywizsgiil6 feladata, hogy a kiinywizsgdlatol szabdlyszedien
elvegezze, 6s ennek alapj6n fiiggetlen kdnl'wizsgal6i jelentdsben foglaljon 6116st
arr6l, hogy a Tdrsasrig besz5mol6ja megfelel-e a jogszabrilyoknak 6s megbizhat6,
val6s kepet ad-e a Tdrsas6g vagyoni, pdnziigyi ds jovedelmi helyzetdr6l,
miikddds6nek gudas6gi eredm6nyeir6l.

B) Az Alland6 kiinl.rwizsgril6 feladatai ell6t6sa 6rdek6ben beteknthet a T6rsas6g
iralaiba, szAnviteli nyilvdntartasaiba, kijnyveibe, a vezetd tisztsegviseliikttil, a
feliigyel6bizotts6g tagjait6l ds a t6rsas6g munkav6llal6it6l felvilagosit6st k&het, a
T6xsasdg fizet6si szfunI jat, penz/;|rit, 6rt6kpapir- 6s 6rudlom6ny6t, valamint
szerz6ddseit megvizsgdlhatja.

C)

Ha az 6lland6 kiiny"r,vizsg6l6 a Trirsas6g vagyonrinak olyan v6ltoz6s6t 6szleli, amely
yeszelyezi.eti a T6rsasdggal szembeni kijvetelesek kiel6gites6t, vagy ha olyan
kitriihndnyt 6szlel, amely az igazg*6sdgi tagok vagy a feliigyel6bizotts6gi tagok e
mindsegiikben kifejtett tev6kenysegiikdfi val6 felel6ssegdt vonja maga ut6n,
kdsedelem ndlktil kiiteles az igazgdits6gn6l kezdemdnyezni
kijzgyiilds
ddnt6shozatal6hoz sziikseges intdzked6sek megt6tel6t. Ha a kezdem€nyez6s neDr
vezet eredmdnyre, az dlland6 ktinyr.vizsgal6 kijteles a feltAt kddilm6nyekitil a
nyilvdntad6 bir6s6got ertesiteni.

a

3.6.2.

A T6rsasdg 6lland6 kdnl.wizsgr{16ja:

A) Az 6l1and6 kdnywizsgAl6t a kitzgyiil6s vtl.asz].ja. Az 6l1and6 kdnl.r,wizsgdl6
5 (dt) dvre sz6lhat, 6s nem lehet rijvidebb,
mint a megv6lasztisat6l a ktjvetkez6 beszamol6t elfogad6 dvi rendes kiizgyiil6sig
terjed6 id6szak. A k6zgyiil6s e megbizdst barmikor visszavonhatja.
megbizatAsa hatiirozott id6re, legfeljebb

B)

4

7

drvdg

dlland6 kdnyvvizsgal6ja:

Cdgntv: Pricewaterhousecoopets Kiiny,t)izsg.jlri Korldtolt Felel'ss'gtj Tdrsasdg
Szdkhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszlq it 78.
Cigj ewekszdm : 0 I -09-06302 2
Kamarai nyibAnta/tdsi szdm: 00 I 464
Szemdlyiben felelds kanywizsgil1 neve : Kalatszlcy Marton
SzemdlyEben felelds ki)nyr,r,izsgdl6 anyja szi etAsi ne1)e: Hersiczki Katallk
Szemdlydben felel1s kOnynizsgdl' lakcime: 1037 Budapest, Fenyalka utca L B.
lh,iz. l. em. 11.
Szemdlyiben felel6s ki;nywizsgtil1 kamarui nyilvdntanasi szama: 007 4 I 3
A megb[zatds kezdd iddpontja: 2021. orembet 25.
A megbizatAs kjdrta: 2022. apfihs 30.

4.

A T6rsas{g megsziin6se

4,1.

A T6rsasig megsziinds6nek esetei
A T6rsas6g megsziinik, ha:

i.
ii.

a

kdzgyiilds elhattuozz aTi$as|gjogut6d n6lkiili megsz'tindset,

a k6zgyiilds elhatarczza a T6rsas6g jogut6dAssal tdrtdn6 megsziindset (AtalakulAs6t,
egyesiil6s6t, sz6tv616s6t),
ngwdd
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iii.
iv.

nyilvrintart6 bir6s6g tiiflenyben meghatdrozott okok miatt megsziinteti, vagy
jogszabaly igy rendelkezik,
a

feltdve, hogy vagyoni viszonyainak lezrirrisrira irdnyul6 megfelel6 eljrirris lefolytatas6t
kdvet6en a bir6s6g a TArsas6got a ryilvdntartdsb6l tiirli.
A Tirsasig yaryonfnak felosztisa
A Tfusasagnak a hitelez6k kieldgitdse utrin lennmaradt vagyona a rdszvdnyeseket illeti meg
olyan arAnyban, amilyen atinyban 6k vagy jogel6djiik a Tdrsas6g javrira vagyoni
hozzaj 6ru16st telj esitettek.

f,.

Egy6b rendelkez6sek

5.1.

Tf rsasigi kiizlem6nyek

A

Tdrsas6g a jogszab6lyban meghat6rozottak szerinti rendszeres, rendkiviili, illetve egy6b
taj6kodatasi kdtelezettsdgeinek az al6bbi helyeken tiifi6n6 kdzzdtdtellel tesz eleger:

i.

annak

a

szab4lyozott piacnak, vagy multilatedlis keresked6si rendszemek a
milkddtet6je 6ltal fenntadott honlapon, amelyre a Ttusasag Atdkpapirjai bevezetdsre
keriiltek,

ii. a

Feliigyelet

dltal

miikodtetetett informdci6taroldsi rendszer honlapjiin

(www.kozzetetelek.hu),

iii.

a T6rsas6g saj6t honlapj6n

(www.gopd.hu).

Alkalmazand6 jog

5.2.

A jelen alapszab6lyban nem szabelyozott k6rd6sekben a mindenkori hatalyos magytf
jogszab6lyok el6ir6sait kell alkalmazni, kiildnds tekintettel a ptk. 6s a Tpt. rendelkez6seire.
Budapest, 2021. november 25.

Ziradik:

a cdgnyilvanossdgr6l, a bir6sdgi cigetja sr6l es a
vdgelszdmoldsr6l szdl6 2006. evi Y. tdrl)Aky 51. S p) bekezddsdben foglL tabnak megfelelden
aldilLisommal igazolom, hogt ajelen egtsiges szerkezetbe foglak l'tesitd okirat szt)tege mindenben
megfelel az eredetileg 2018. ndjus 23. mpjan kelt, majd tdbbsz'r - ezt megel6z6en legut'bb 2021.
mAjus 7. hapjAval m6dositott alapszabaly 2021. notember 25. hapjat1t haftlyos turtalma ak. A
jelen egysdges szerkezetfi lhesit' okirat elkisziftsArc a 3.6.2. pont B) alpontjdnak vdltozasa adott
okot.
Alulirox, clr. Dunai Tamas .gtvdd

-

-

Dr. Dunai Tamds gyvdd ftamarai azonos[td szAn: 36059439)
Kelemen, Mdszdros, Sandor es Tarsai Ug:edi
HU-1052 Budapest, l/dci utca 24. L emelet

boda
Ug/cddi Iroda

HU-1052B

Budapest, 202 1. noyember 25.
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